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Par Vides konsultatīvās padomes vēstuli 
 

 
Valsts vides dienests (turpmāk – VVD) ir saņēmis Vides konsultatīvās padomes (turpmāk – VKP) 

2020. gada 9. oktobra iesniegumu Nr.1-15 “Par Vides konsultatīvās padomes pārstāvja dalību depozīta 

sistēmas operatora pretendentu vērtēšanas komisijā novērotāja statusā” (turpmāk – Iesniegums). 

Atbildot uz Iesniegumu, VVD informē, ka, pamatojoties uz VVD 2020. gada 30. septembra 

rīkojumu Nr. 1.2/CS/12/2020 “Par depozīta sistēmas operatora kandidātu iesniegto dokumentu vērtēšanas 

komisijas izveidošanu”, (turpmāk – Rīkojums) izveidota kandidātu iesniegto dokumentu vērtēšanas 

komisija (turpmāk – Komisija), kas darbojas saskaņā ar VVD Kārtību Nr. 1.1./CS/14/IN “Depozīta 

sistēmas operatora kandidātu iesniegto dokumentu izvērtēšanas kārtība” (turpmāk – Kārtība). Ar Kārtību 

ir iespējams iepazīties VVD tīmekļa vietnē, sadaļā Depozīta sistēma . 

VVD ir saņēmis divu pretendentu - SIA Depozīta Iepakojuma Operators un SIA Nulles Depozīts 

pieteikumus. Pašlaik norisinās abu depozīta sistēmas operatora kandidātu izvērtēšana atbilstoši kvalitātes 

kritērijiem (Kārtības 3.pielikums). 

VVD, atsaucoties uz Jūsu un citu nevalstisko organizāciju aicinājumu, piedāvā iespēju iepazīties ar 

kandidātu piedāvājumiem depozīta sistēmas izveidei klātienē (Rūpniecības ielā 23, Rīgā). Iepazīties ar 

piedāvājumiem aicinām laika posmā no 2020. gada 01. decembra līdz 2020. gada 04. decembrim 

(ieskaitot). 

Gadījumā, ja ir interese izmantot šo iespēju, lūgums savlaicīgi, bet ne vēlāk, kā līdz 2020. gada 

01.decembrim informēt par personām, kuras ir deleģētas piedalīties depozīta iepakojuma operatora 

kandidātu izvērtēšanas procesā, informāciju (vārds, uzvārds, tālr., e-pasts saziņai, paredzamais ierašanās 

laiks)  sūtot uz e-pasta adresi: gatis.stolcers@vvd.gov.lv. 

 Vienlaikus norādām, ka pirms iepazīšanās ar piedāvājumiem, būs jāparaksta Objektivitātes un 

informācijas neizpaušanas apliecinājums. 

2020. gada 08. decembrī VVD organizēs atklātu Komisijas sēdi, kurā aicinās piedalīties depozīta 

sistēmas ieviešanas pretendentus un interesi izrādījušās nevalstiskās organizācijas. Komisijas sēdē VVD 
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sniegts pārskatu par komisijas darbu, kandidāti prezentēs savus piedāvājumus un dalībniekiem būs iespēja 

izjautāt kandidātus par piedāvājumu un pārliecināties par neskaidrajiem jautājumiem. VVD detalizētu 

informāciju par atklāto sēdi nosūtīs deleģētajiem Jūsu organizācijas pārstāvjiem 

VVD pateicas par izrādīto interesi un iniciatīvu. 

 

 

Ģenerāldirektore E.Baklāne - Ansberga 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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